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Јавното Претпријатие „Комунална хигиена“, во населбата
Влае 1 започна пилот проект за примарна селекција на
комуналниот отпад од домаќинствата. Станува збор за
поделба на отпадот на сува и влажна фракција и за таа цел
беа поделени околу 500 корпи во овој дел од Карпош.
Градоначалникот на Општината, Стефан Богоев, во придружба на градоначалникот на Град Скопје Петре Шилегов и
директорот на ЈП „Комунална хигиена “ Скопје Абдусамед
Шабани присуствуваше на стартот на проектот, при што
појасни:
- Во старите корпи кои веќе ги користат домаќинствата од
претходно, ќе се одлага влажниот дел од отпадот или: остатоци од храна, овошје, зеленчук, лисја, месо и слично, до-
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дека во новите корпи за отпад влаевчани ќе можат селектирано да одлагаат пластика, хартија, стакло и метал. На
овој начин, одиме чекор понатаму во селекцијата на отпадот
и овозможуваме негова повторна употреба, а така влијаеме за намалување на создавањето нови депонии. Овој
период ја спроведуваме и информативната кампања за
правилно одлагање на комуналниот, џебниот, кабастиот,
електронскиот и електричниот отпад и за таа цел, на општинската веб страница ги истакнавме сите потребни информации како граѓаните да се ослободат од отпадот, а патем,
поделивме и повеќе информативни флаери и постери.
Богоев ги повика карпошани правилно да ги користат корпите и паметно да го селектираат отпадот.
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Новогодишно интервју со Градоначалникот
на Општина Карпош, Стефан Богоев

УБАВИНАТА
Е ВО ЕДНОСТАВНИТЕ
РАБОТИ
Разговараше: Димитар Караташев
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{ новогодишно интервју }

Оваа година ја заокружуваме со новогодишно интервју со градоначалникот на Општина Карпош, Стефан Богоев. Зборуваме за впечатоците од 2019,
но пред се, за тоа што ни претстои, предизвиците во Новата година и приоритетните проекти.
Ако се навратиме
наназад, дали ланските желби и планови
кои ги имавте, за развој на Карпош станаа
реалност во 2019?
Задоволен сум што започнавме да реализираме голем дел од покрупните проекти. На пример, започна
реализацијата на Спортско
– адреналинскиот парк, се
отвори нова градинка во
Бардовци, карпошани пазаруваат со картичката Мој
Карпош, а салата „Партизан“
се врати во наше владение.
Сепак, и понатаму наши
предизвици се реконструкцијата на градинката „Мајски
цвет“, во Тафталиџе 1, која
за жал оваа година немавме средства и ресурси да
ја обновиме, проектот за
„Хумани патроли“ (грижа и
нега за повозрасните лица),
за кој веќе аплициравме
до Министерството за труд
и социјална политика...

Според Вас, кои се
најзначајните проекти,
активности од оваа
година, кои навистина
го подобруваат квалитетот на живот во
Карпош?
Особено сум горд на тоа
што го правиме во градинките и училиштата. Па, така
би рекол дека големите
инвестиции во детската заштита, подобрување на условите во градинките „Мајски
цвет“, во „Орце Николов“,
како и во новата градинка
„Виножито“ во Бардовци, ми
се навистина драги проекти
на полето на предучилишно образование. Ме радува
и фактот што преку ограничувањето на мобилните во
образовниот процес, обезбедивме поквалитетна настава во училиштата. Карпош
оди и чекор напред со отворањето на сензорните

соби за ученици со попреченост (во основните училишта), како и со еко – училниците за учење во надворешни услови. А, како поклучно, би го издвоил враќањето на салата „Партизан“
во наше владение. Навистина инвестиравме многу
во овој процес, имавме голем број на средби и консултации со голем број на
засегнати страни и драго
ми е што успеавме.

На голем дел од анкетите, загадувањето и
заштитата на животната средина се меѓу
приоритетните проблеми на граѓаните.
Изминатава година се
садеа нови висококвалитетни дрвја, се
интензивираа и инспекциските контроли, организиравте кампања
за правилно одлагање
на сите видови отпад.
Како ќе се подигне
одржувањето на јавната хигиена во 2020
година?
Во финална фаза сме на
набавка на две цистерни
за миење на улици. Повозрасните карпошани паметат
како порано се миеле улиците и сакаме оваа слика
повторно да биде реалност.
Посебно што оваа мерка е
една од препорачаните за
почиста животна средина
и намалување на загадувањето. Исто така, продолжуваме со подигнување на нови зелени површини, особено на тревници и поставување на системи за нивно
наводнување. При крајот
на 2019 год., изготвивме мапа
на покритични места на
кои има депонии и веќе започнавме со нивно расчистување.
Затворени се дивите депонии во Бардовци (долж

Лепенец) и во Злокуќани
(кај фудбалското игралиште).
Значи, ќе понудиме еден
системски пристап во затворањето на дивите депонии (кои често беа места
на кои се палеа огнови на
отворено, се гореа кабли...).
Во овие моменти, се изведува Спортско – адреналинскиот парк, кај Алпинистичката карпа, а нашата
намера е во 2020 овој парк
целосно да продолжи до
бунарите на р. Лепенец. На
овој начин ќе се добијат
нови бели дробови на Карпош и на Градот Скопје.

Аерозагадувањето е
тема која ниту можеме
ниту смееме да ја одбегнуваме. Свесни сме
дека сите го дишеме
истиот воздух и е потребна општествена
ангажираност за решавање на овој проблем. Но, кои ќе бидат
политиките на локално ниво?
Сакам да истакнам дека и
изминатава година значително инвестиравме во почист воздух. Садевме веќе
развиени, висококвалитетни дрвја, а ќе продолжиме
со зголемување на бројот
на тревни површини, кои
исто така ги апсорбираат
ПМ10 честичките. Продолжуваме со затворање на
диви депонии во Карпош,
а со субвенционирањето
на инвертер клими (кое ќе
се спроведува преку Владата и Министерството за
животна средина и просторно планирање) верувам
дека дел од домаќинствата
ќе се ослободат од нееколошките начини на загревање.
И во 2020, трета година по
ред ќе субвенционираме
велосипеди, но, за прв пат,
и електрични тротинети.
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Инспекциските надзори се
интензивираат, а веќе се
казнија повеќе физички и
правни лица кои несовесно одлагаа отпад и загадуваа. Ќе следува реализација и на проекти во областа
на животната средина, од
страна на граѓански организации кои се јавија на нашиот Јавен повик.
Ова е борба на сите нас и
затоа е важно сите да преземеме дел од одговорноста за заштита на животната
средина.

На средба со новинарите, најавивте дека
ќе спроведете анкета
за регулација на паркирањето. Дали зонското паркирање ќе
овозможи поголем
ред во населбите?
Да, веќе е во подготовка
анкетата за Карпош 1 и Карпош 2, на која граѓаните
треба да одлучат дали се
за регулација на паркингот
или не. До мене пристигнаа
голем број на потписи од
заедници на сопственици
и граѓани и не можам да
останам глув на овие иницијативи. Доколку мнозинството од граѓаните се изјаснат „ЗА“ регулација на
паркирањето, во тој случај
ќе се оствари соработка со
ЈП „Градски паркинг“. Сакам
да истакнам дека паркирањето ќе остане бесплатно
за резидентите, за максимум
три нивни возила, а граѓаните од други општини или
подалечни населби од Карпош ќе треба да платат. Овие
анкети ќе ги спроведеме и
во други населби, доколку
постои интерес кај жителите.
Паркирањето е голем проблем насекаде, затоа што
Карпош е и една од централните општини. На дневно ниво циркулираат голем
број на граѓани, а со регулацијата на паркингот ќе
се овозможи и одредено
„ослободување“ на пешачките зони и на тротоарите,
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а ќе се зголеми пристапноста пред јавните установи, затоа што ќе биде обележано каде е дозволено
паркирањето, а каде е забрането.

Порано Општина
Карпош била споредувана како „спалната
соба“ на Скопје, имајќи
го предвид фактот дека
била општина на плански развој и место каде
што може да се земе
оддишка од секојдневниот метеж во централното подрачје. Изминатава декада Карпош

се соочи со големо
урбанистичко злосторство, особено околу
Тафталиџе 1.
Кои се плановите за
2020, во насока на
хуманизација на
јавниот простор и
негова заштита?
За жал, имаме повеќе штети
кои се ненадоместиви. Сепак, покажавме дека оправдувањата ќе ги замениме
со работа за да го заштитиме тоа што можеме.
Просторот околу „Партизан“
е таков пример. Иако постоеја закани дека на местото на овој култен објект

ќе никне нова зграда, тоа
не го дозволивме. Напротив,
трајно го заштитивме просторот и наскоро ќе започнеме со ревитализација на
салата.
Ќе го заштитиме и паркот
на ул. „Варшавска“, во Тафталиџе 1 и нема да дозволиме тука да „никне“ нова
зграда.
Новите детални урбанистички планови кои се во
постапка ги носиме заедно
со граѓаните. Сите можат
да се уверат во отвореноста на постапките. Денеска
ДУП-овите во Карпош не

се носат за време на празници, летни одмори или
далеку зад очите на јавноста. Затоа што немаме што
да скриеме. Главната цел е
да овозможиме плански и
рамномерен развој на населбите, а не да и служиме
на урбаната мафија. И тука
нема компромис.

Вие сте и најмладиот
градоначалник во
нашата држава и затоа ќе си дозволам да
Ве прашам и неколку
понеформални прашања, кои граѓаните
сакаат да ги слушнат.
Каде Стефан Богоев ќе
ја помине Новата го-

{ новогодишно интервју }

дина и новогодишните празници?
За новогодишната ноќ ќе
бидам во Скопје, со блиски
пријатели. Сакам новогодишните празници да ги
поминам во пријатна, домашна атмосфера и искрено
малку да одморам од секојдневните обврски. Секако,
дел од времето ќе поминам

бро здравје, среќа, љубов
и пријатни моменти во 2020
година. Уживајте во секој
момент, затоа што убавината е во едноставните работи.

Дефинитивно сте
најмладиот градоначалник во државата.
На младоста и се дозволува и малку по-

100 насто се вложувам во
истата.

Што е тоа што најчесто
го правите во слободното време и колку го
имате?
Искрено, во текот на работната недела немам многу
слободно време. Завршува
работниот ден, но телефонот и пораките не престануваат. За викенд, исто така
често имаме активности, но
сепак успевам да најдам
време за работи кои ме прават среќен. Често сум на
кафе со пријателите, сакам
да одам во кино, да изгледам серија на Netﬂix, да одам
на неколку дена надвор од
главниот град... Во суштина,
ништо поразлично од другите. :)

Карпош ИН е еден од
магазините кој овозможува простор за
граѓаните, за успешните карпошани, за
култните личности, но
и за обичните граѓани,
талентираните млади
луѓе... Кој е вашиот
совет и мислење за
начинот по кој треба
да се развива овој
магазин?

и со семејството... Убави се
празничните мигови. :)

Точно е 00:00.
Што прво што ќе си
посакате?
Здравје. Нема ништо поважно од здравје! И не е клише,
затоа што сé друго е џабе
ако до тебе ги немаш луѓето кои ги сакаш и ти значат.
Така, и на сите граѓани на
Карпош ќе им посакам до-

вршност, брзоплетост,
но соработниците ќе
Ве опишат како одговорен и точен. Дали е
тоа карактерна особина или..?
По природа сум перфекционист и сакам се да биде
„под конец“. Некогаш ова е
и маана во нашата средина, па знам да се прилагодам на околностите... Но,
генерално сакам се да е на
свое место и кога сум се
насочил во одредена работа

Карпош ИН навистина има
читатели и е интересен затоа што не е клише. Ова не
е отчет на планирано и реализирано, туку магазин на
граѓаните, рефлексија на нашето секојдневие, со многу
критички осврт и креативност. Посакувам да ја задржите автентичноста и во
ниту еден момент да не се
ограничувате.
Уште еднаш, на сите читатели на магазинот, на сите граѓани на Карпош им посакувам среќна Нова 2020 година, спокојни и убави Новогодишни и Божиќни празници!
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{ тема на бројот }

РЕТРОСПЕКТИВА  ПРОЕКТИ
Автор: Димитар Караташев

Крајот на секоја година е добар момент за да се направи пресек на сработеното, да видиме дали сме
ги реализирале зацртаните цели, кои се главните наши проблеми, но и да се дефинираат предизвиците за следната календарска година.
Ова се дванаесетте најважни проекти и активности кои Општина Карпош ги реализираше во 2019 година. Делувавме во повеќе области, а и покрај тешката финансиска состојба, покажавме дека Карпош
може да оди напред и да се развива.
Во 2020 продолжуваме заедно.

1. НОВА ГРАДИНКА
ВО БАРДОВЦИ
Започна со работа и целосно новата градинка во Бардовци,
именувана како „Виножито“, клон на градинката „Распеана
младост“.
Тука можат да бидат згрижени 78 деца, а после повеќе
децении, ова е прв капитален објект за населеното место
Бардовци. Најмладите се згрижени во подобри услови,
со нови еко – играчки и дидактички материјали.
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2. „ПАРТИЗАН“
ВО ВЛАДЕНИЕ
НА КАРПОШ
На седница на Владата спортската сала „Партизан“ се додели во владение на Општина Карпош. Речиси една година
откако локалната самоуправа презема иницијатива, започнуваме со активностите за ревитализација и обнова на
салата. Подготвени се два предлог идејни проекти од страна на меѓународната НВО „Културно ехо“, а Општината
целосно ќе го огради објектот за да се спречи дополнително уништување.

{ тема на бројот }

ЗА СИТЕ ГЕНЕРАЦИИ НА ГРАЃАНИ
3. „СОКОЛ“
ПОВТОРНО Е
СИМБОЛ НА
МААЛСКАТА
ДРУЖБА

4. ЗАПОЧНА
ИЗВЕДБАТА НА
СПОРТСКО 
АДРЕНАЛИНСКИОТ
ПАРК

После пауза од повеќе години, конечно се ресетираше и
Меморијалниот турнир во мал фудбал, во чест на „Оливер
Соколов – СОКОЛ“.

На Кејот на Вардар, кај алпинистичката карпа, започна изведбата на Спортско – адреналинскиот парк. Станува збор
за едно до покрупните ветувања од програмата на градоначалникот. На површина од 10.000 м2 ќе се овозможи нова
зона за спорт и рекрација на граѓаните. Предвидено е ново
зеленило, фудбалско игралиште и терен за одбојка на песок, сквер, скејт парк, детско игралиште и адреналински
дел.

Оваа година, турнирот се одигра на реконструирано игралиште, а учествуваа 48 екипи. Првото место го освои тимот
„Гостилница Кај Џек“, второто место припадна на „Андринико“ додека третото место го освоија „Codeart Fox“. Во
јуниорскиот дел победи екипата на ФК „Вардар“ кои во
финалето го совладаа тимот на ФК „Работнички“.
Овој спортски настан е препознатлив спортски бренд на
Карпош и сите присутни го истакнаа задоволството од
негово повторно враќање на спортскиот календар.

Општина Карпош, во 2020 година ќе инсистира на продолжување на паркот до бунарите на реката Лепенец. Станува збор за потег на кој со децении се палеа огнови на
отворено и се фрлаше отпад. Целта е да се промени оваа
слика и Карпош, како и Градот Скопје да добијат нови
бели дробови.
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{ тема на бројот }

5. ЗАТВОРАЊЕ НА
ДИВИ ДЕПОНИИ
И ЗГОЛЕМУВАЊЕ
НА ЗЕЛЕНИЛОТО
Покажавме дека заштитата на животната средина е наш
приоритет. Оваа година се затвораа диви депонии на повеќе критични локации. Затворена е дивата депонија во
Злокуќани (кај фудбалското игралиште), во Бардовци (долж
реката Лепенец), како и децениските депонии во близина на Спортскиот центар „Борис Трајковски“, кај Кејот на
Вардар.
Изминатава година инвестиравме во повеќе зеленило,
садевме нови дрвја и хортикултурно се уредија повеќе
зони во Карпош.
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6. КАРПОШАНИ
КУПУВААТ СО
„МОЈ КАРПОШ 
МОЈА КАРТИЧКА“
Во март 2019, започна да се спроведува проектот „Мој Карпош – моја картичка“. Сите карпошани, над 13 години имаат
можност да пазаруваат по пониски цени во голем број на
угостителски објекти (ресторани и кафулиња), ИТ компании, аптеки, здравствени ординации и слично.
Граѓаните можат да аплицираат по електронски пат на
www.mojkarpos.mk или преку пополнување на формулар
во нивната урбана заедница.
Кон проектот се приклучија повеќе од 250 бизниси од
Карпош, кои на дневна основа даваат различни попусти
и бенефиции за корисниците на картичката.

{ тема на бројот }

7. ПОДОБРИ
УСЛОВИ
ЗА ЛИЦАТА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ
Добивме нова сензорна соба за ученици со попреченост
во „Вера Циривири – Трена“, во Карпош 2, а во финална
фаза се и сензорни соби во училиштата „Лазо Трповски“
и „Аврам Писевски“.
Исто така, Карпош го доби и првото инклузивно детско
игралиште. Во Влае 2, до платото „Делфина“ поставени се
реквизити кои ги спојуваат различностите меѓу сите деца.
На инклузивно игралиште се работи и во Карпош 2, на улицата „Веселин Маслеша“.
Вклучувањето на лицата со попреченост ќе биде наш приоритет и во 2020 година.

8. ПОБЕЗБЕДЕН
ПРИСТАП
ДО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА
Оваа година континуирано ја унапредуваме безбедноста
пред образовните установи. Поставени се повеќе лежечки
полицајци, пред основните училишта: „Димо Хаџи Димов“,
„Војдан Чернодрински“, „Јан Амос Коменски“, „Братство“,
„Вера Циривири Трена“, „Христијан Тодоровски Карпош“.
Дополнително, со цел да се зголеми безбедноста на најмладите, Општината задолжи лица од основните училишта, секое утро и за време на одморите да го регулираат
сообраќајот пред училиштата, со цел да се олесни пристапот на децата до училиштето.
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9. ПОДОБРУВАЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА
Продолживме со тековно подобрување на инфраструктурата и санација на повеќе улици. По повеќе години, се
реконструира улицата „Новопроектирана“ во Криви Дол.
Исто така, целосно се обнови и ул. „Варшавска“, на потегот од бул. „8 Септември“ до кружниот тек на „Париска“.
Исто така, во соработка со ЈП „Водовод и канализација“
се работи и на нова фекална канализација за Злокуќани,
во должина на ул. „Скупи“.

10. КОНТИНУИРАНО
ПОДОБРУВАЊЕ
НА УСЛОВИТЕ
ВО ГРАДИНКИТЕ
Детската заштита е област во која Карпош значително
инвестира. Изминатава година беше успешна за сите наши
градинки. Обновени се просториите за сместување на деца
од 8 месеци до 3 години, во „Мајски цвет“, во Тафталиџе 2.
После 48 години, целосно се обнови главната кујна во
градинката „Орце Николов“ во Карпош 3. Направена е санација и на тоалетите во градинката „Пролет, објекти во
Влае и Козле.
Инвестирајќи во градинките, инвестираме во нашите најмлади, во правилниот раст и развој на новите генерации.
Еден од приоритетите за 2020 година е реконструкцијата
на градинката „Мајски цвет“, во Тафталиџе 1, која повеќе години е во лоша состојба.
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11. ОГРАНИЧЕНА
УПОТРЕБА НА
МОБИЛНИТЕ ВО
ТЕКОТ НА НАСТАВАТА
Еден од проектите кој особено го привлече вниманието
на јавноста е проектот за ограничена употреба на мобилните во воспитно – образовниот процес. Во соработка со Здружението за дислексија „Ајнштајн“, Карпош е
првата локална самоуправа која се залага за паметно користење на технологијата.
Во секоја училница во сите 10 основни училишта поставени се наменски џебови, каде што на почетокот на
часот учениците и наставникот ги оставаат мобилните телефони, а истите можат да ги користат за време на одморите.

12. ПОДОБРИ УСЛОВИ
ВО ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА
Во Општина Карпош функционираат десет основни училишта. Локалната самоуправа е главна нивна поддршка
и партнер при реализацијата на голем број проекти. Оваа
година беше направена целосна санација на спортската
сала во ООУ „Владо Тасевски“, беа обновени тоалетите во
„Војдан Чернодрински“, а беа направени и повеќе еко –
училници во училишните дворови.
Училиштата се установи каде што учениците поминуваат
најголем дел од своето време. Покрај следењето на наставата, тука, учениците ги стекнуваат и првите навики, знаења и вештини.
Општина Карпош продолжува да инвестира во квалитетно и сеопфатно основно образование.
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Разговор со Зорица Велковска
Центар за социјални иновации „БЛИНК 42 – 21“

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА ЗНАЧИ
ПОДОБАР И ПОЛЕСЕН
ПРИСТАП ДО ЈАВНИТЕ
УСЛУГИ
Разговараше: Димитар Караташев

Во претходниот број на „Карпош ИН“ разговаравме за мобилната апликација за Карпош, „мЗаедница“. Од Центарот за социјални иновации „БЛИНК
42 – 21“ ни доаѓа и Зорица Велковска, основач и проект менаџер во оваа
здружение на граѓани кое е основано во 2011 година.
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Со нејзиниот соработник
Милан зборувавме поконкретно за „мЗаедница“, а
Зорица успеа успешната
приказна и соработка од
Карпош да ја сподели и на
интернационално ниво.
При нејзиниот престој во
Бостон, САД, Зорица работеше во Engagement Lab
при Емерсон Колеџот (Emerson College) и ја претстави
мобилната апликација „мЗаедница“ како дигитално решние за вклученост на граѓаните на локално ниво.
Со неа поконкретно ќе разговараме за дигиталната
сфера, насочената комуникација и слично.

Зорица, како во САД
се користат дигиталните алатки како
„мЗаедница“, дали се
развиени и присутни?
Во САД дигиталните алатки,
генерално користењето на
технологијата, се исклучително актуелна тема и сите
актери во општеството се
насочени кон развој и употреба на истите во секојдневието. Она што посебно се
забележува е дека општетсвото се подготвува за промените и предизвиците кои
ги носи технологијата, па
така видлив е стратегиски
пристап во секој процес,
почнувајќи од образовниот, политичкиот, безбедносниот, економскиот итн. Развојот на технологијата ја
донесе дигиталната ера и
наместо да поставуваме граници и лимити, треба да
поставуваме цели и предизвици. Ние и идните генерации треба да бидеме носители и одговорни чинители во развојот на сите
општетсвени процеси и да
имаме визија и стратегија
како да ја користиме технологијта за добро, за напредок, за иновација и за подобар живот во заедницата.

Некако имам чувство
дека кај нас се мешаат термините.
Дигитализација на

институции не опфаќа
само установите да
имаат социјални мрежи. Како да постигнеме напредок во оваа
сфера?
Често постои конфузија во
користењето на терминологијата меѓу другото и поради фактот дека многу од
овие процеси се нови и не
секој е запознаен со нив.
За да се подобриме мораме прво да правиме разлика во термините информирање, вклучување и учество на граѓаните. Социјалните медиуми се дигитални
комуникациски канали кои
пред се овозможуваат луѓето брзо да споделуваат информации. Способноста да
споделуваме фотографии,
мислења, настани и слично
во реално време го трансформира начинот на кој живееме и исто така, начинот
на кој работиме. Користењето на социјалните медиуми
од страна на институциите
е исто така комуникациски
канал со граѓаните за истите цели, што е сосема различно од дигитализацијата. Дигитализацијата на институциите подразбира развој на дигитални алатки кои
на граѓаните ќе им овозможат унапредување на интеракцијата со јавните институции подобар и полесен
пристaп до јавните услуги
врз основа на онлајн принципот во секое време на
секое место, со што се надминуваат потребите за физичко присуство на граѓаните во институциите. Користењето на технологијата во
дигиталзиацијата на услугите денес е императив во
јавниот сектор кој пред се
отвара нови модели на соработка и можности за јавно-приватна соработка за
надминување на многу предизвици. Приватниот сектор
треба да соработува и да
биде лидер во развојот на
дигитални услуги што го
олеснуваат и подобруваат
живот на граѓаните. Воедно
дигиталните услуги отвараат цел нов спектар на ин-

формации и податоци кои
можат да им помогнат на институциите да бидат поефикасни, да ги сознаат реалните потреби на граѓаните
и да прават приоритети и
стратегиски планови, да го
подобрат развојот на бизнис секторот, па дури и да
комерцијализираат некои
услуги кои ќе носат приход
за развој на нови услуги.
За да изградиме јавен сектор кој е погоден за иднината, мора да се реинвестира.
Не можеме секогаш да почнуваме од почеток, мораме
да го видиме и признаеме
успехот, односно напредокот каде што сме го затекнале и да го продолжиме,
а се што е предизвик да го
прифатиме и да му се посветиме. Дигиталната трансформација не се однесува
само на употреба на новите
технологии, туку на комплетна реконструкција на организациските структури, на
начинот на управување, редизајн на работните процеси, континуирана едукација,
подобрена професионална
етика и секако подигнато
ниво на култура и начин на
размислување. Ова секако
значи дека носителите на
јавни фукции, оние кои управуваат со институциите и
се избрани да бидат лидери на промените мора да
имаат и лична поширока визија и цел за промената што
треба да ја направат и најважно истата да ја дизајнираат стратегиски со јасни
акции кои на краток и долг
рок ќе имаат резултат. Само
така и носителите на функции и самите граѓани ќе ги
видат и почувствуваат пошироките придобивки што
дигиталната трансформација може да ја направи за општеството.

Преку „мЗаедница“ се
прибираат и одредени податоци од корисниците, при што апсолутно е заштитена
приватноста. Во еден
разговор ми напомена дека преку бројот
на пријавени про-

блеми, локацијата и
слично можеме да ги
следиме трендовите
на локално ниво (каде
имаме поголем проблем со осветлување,
хигиена, ударни дупки
и слично). Како до
правилна обработка и
анализа на сите овие
податоците?
„мЗаедница“ е позитивен
пример како млади луѓе можат да понудат дигитално
решение за вклучување на
граѓаните во локалниот развој и воедно да придонесат
локалните власти да бидат
поодговрни и да ја направат работата на општината
поефикасна. За ова е потврда и добиената Европска
нагада за млади (European
Youth Award 2019) од страна
на Европската комисија како
дигитално решени со општествено влијание во категоријата „Активно граѓанство“ која официјално ја подигнавме во ноември во
Грац, Австрија. На сите презентации и разговори со
претставници од академската средина, бизнис секторот
и невладиниот сектор изречно беше посочена вредноста на апликацијата во однос
на податоците кои ги собира и нивната вредност
при паметно користење на
истите во развојот на заедницата. Секако не се мисли
на личните податоци кои
се исти како и останатите
апликации што секојдневно ги користиме, туку на податоците кои се индикатор
за реалните потреби на граѓаните. Со соодвента анализа и обработка на овие
податоци од страна на одговорните во општината може да утврдат приоритетите во локалната заедница
кои одговараат на потребите на граѓаните, да се следат трендови, да се прави
соодветно планирање на
активностите и развојот согласно капацитетите и буџетот, да се слушне визијата
на граѓаните за заедницата и да се вклучат капацитетите на поединците и компаниите во реализација на
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иновативни решенија и во
организација на активности
кои ја подобруваат културата и соживотот во заедницата.

има улиците на Бостон и
како таа технологија да го
подобри животот во заедницата, а воедно да ја подобри работата на градот.

Можеш ли да споделиш некој пример
од САД, во врска со
нивната комуникација
со граѓаните. Дали
повеќе се ориентирани кон дигитални
алатки како „мЗаедница“ или социјалните мрежи и таму се
приоритет?

Кој е позитивен пример на институција/
општина кај нас која
овозможува граѓаните
да остварат свое право преку електронски
пат? Имаме ли одреден напредок од пред
неколку години?

Во САД има многу примери
и искуства и се јасно разграничени дали се однесуваат на комуникација, вклучување или учество на граѓаните. Ако зборуваме за локалните власти, комуникацијата на социјални медиуми
ja користат за информирање на граѓаните за најважните случувања во заедницата, за промоција, за едукација преку пораки и за
кратка неформална комуникација, а и самите граѓани
ги имаат и истите очекувања и го почитуваат тоа ниво.
Во споредба со општините
во Македонија каде социјалните медиуми се користат
за се и сепшто и многу често и конструктивната објава,
било од граѓанин или од
општината, се случува да
се изгуби во несоодветни
коментари и преписки. Она
што е по интересно е нивото на вклученост на граѓаните во развојот на заедницата и нивното учество во
одредени процеси, без разлика како индивидуалци
или претсавници на компаниите во кои работат. Имав
можност да учествувам во
проектот (BetaBlocks) на Engagement Lab при Емерсон
Колеџот со градот Бостон
кој има за цел да ги вклучи
граѓаните во одлуките на
градот каква технологија да
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Напредок има и што мене
лично ми е драго има и желба за подобрување. Општина Карпош е вистински пример за институција која има

желба да се подобри и да
прифаќа решенија. Дигитализацијата е процес кој не
запира, и на сите треба да
ни е јасно дека секое решение не може да опстане
само по себе, туку мора да
се следи, користи интензивно и подобрува. Електорнските услуги го скратуваат
само времето на реализација и достапноста, но не и
потребата на човечки капитал кои ги креира и дава
тие услуги. Треба да работиме паралелно и на развојот на човечкиот капитал,
да имаме информирани и
едуцирани граѓани кои ќе
имаат визија и желба да го

подобруваат општеството.
Често споменувам дека точно пријавен проблем (или
поднесено барање) е половина решение. Граѓаните за
да ги користат своите права, односно да користат дигитални услуги треба да бидат информирани и да ја
добијат соодветна поддршка. Ова е исто долг процес колку и самата дигитализација, не можеме да
очекуваме дека сите одеднаш ќе бидат подготвени
да ја користат услугата која
сме ја дигитализирале. Треба да бидеме трпеливи и
да имаме волја да си помогнеме и заеднички да се по-

добриме на долг рок.

Можам да забележам
дека започнавте и нов
проект насловен како
„Здраво за готово“.
Може ли повеќе информации, за да ги запознаеме нашите читатели, за што станува
збор?
„ЗдравоЗаГотово“ е еден од
нашите актуелни проекти.
Се работи за дигитална видео кампања која на иновативен и забавен начин ги
информира, едуцира и соочува граѓаните со теми кои
ги претставуваат предизви-

ците на нашето општество.
Преку продукција на кратки видеа, кампањата обработуваа теми кои доминираат во медискиот простор
и имаат значајно влијание
врз формирањето на ставовите на јавноста. Првата
сезона беше фокусирана
на лажните вести, односно
тактиките и стратегиите кои
се користат кога одредена
тема е покриена во медиумите преку лажни вести и
дезинформации со цел да
се влијае на ставовите на
јавноста. Оваа сезона темата е антикорупција. Кампањата има за цел да ги зголеми информациите и да се
намали прагот на толеранција на граѓаните кон секаков вид корупција и општо
кршење на владеењето на
правото. Кампањата се обраќа на граѓаните и нашата
лична подложност на корупција, без разлика на намерата, корупцијата како култура
и традиција вкоренета во
системот. Кампањата ги соочува граѓаните со нивната перцепција и вклученост
во корупцијата на подлабоко, повеќе лично ниво. Токму дигитализацијата на јавните услуги е препорачлива како една од најефикасните акции во борбата против корупцијата секаде во
светот па и кај нас. Многу
често во текот на кампањата посочуваме дека со користењето на дигитални услуги значително се намалува онаа ситна корупција во
јавните институции и ги
охрабруваме и информираме граѓаните да ги користат. Кампањата во целост
се реализира преку социјалните медиуми (Facbook,
Instagram & YouTube) и им
порачува на граѓаните да
не земаат се „ЗдравоЗаГотово“.

{ колаж }

ГРАДИНКАТА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
ВО ТАФТАЛИЏЕ 2 - СО НОВИ
ПРОСТОРИИ И СО УЧЕЊЕ
ПРЕКУ ИГРА
Во детската градинка „ Мајски Цвет“ во Тафталиџе 2, целосно се обновени просториите за престој и едукација на
деца од осум месеци од три години. Во градинката се реконструираше чајната кујна, а беа подобрени и хигиенско-санитарните услов. Притоа обновен е тоалетот, подот
во просториите, заменети прозорците, а сето тоа со цел
да се постогне подобра енергетска ефикасност на објектот. При реконструкцијата, просториите се снабдени и со
нов мебел: креветчиња, како и соодтвени дидактички материјали-играчки, интерактивни табли кои ќе придонесат
за правилниот раст и развој на децата.
Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев ја
посети градинката, и ја искористи приликата да потсети

дека во градинката се спроведува и Модуларната програма, која претставува учење преку игра, во соработка
со Едукативниот центар „Скампер“. Најмладите, на овој
начин преку креативност ги развиваат своите когнитивни
вештини и моториката. Исто така со воведувањето на
здраво мени за исхрана, ние отидовме и чекор понапред
во градењето на здрави навики кај најмладите. Во наредниот период, целосно се фокусиравме и на обнова на градинката „ Мајски Цвет“ во населбата Тафталиџе 1, чијшто
објект е во полоша состојба од овој.
Обновата на градинката е финансирана од локалната самоуправа, средства од самата градинка и од општествено
одговорни компании.
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{ истражување }

Истражување на јавното мислење на карпошани

ЗАДОВОЛНИ ОД УСЛУГИТЕ,
НО ЗАГРИЖЕНИ ЗА ПАРКИНГОТ
И АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО
Пишува: Виолета Цветковска

Повеќето од половината граѓани од Општина Карпош се целосно и воглавно задоволни од она што за
нив го направи локалната самоуправа во околината на нивниот дом во изминатата година. Исто така,
53 отсто од нив сметаат дека состојбата е подобрена од годината претходно, иако подеднакво се двоумат
дали им се исполнети во целост очекувањата што ги имале од локалната власт.
Сепак, граѓаните на Карпош покажаа дека навистина
знаат да ги препознаат, лоцираат и вреднуваат напорите кои ги направи Општината во текот на изминатата
2019 година. Така, карпошани се најзадоволни со она
што се работи во предучилишните и училишните установи, а што е во домен на локалната власт. Дури 62% се
задоволни како се управуваат градинките (наспорти 21%
незадоволни), 61% како се управува со основните училишта, 57 % како се одржуваат парковите и зеленилото, како
се организираат културните настани, колку и како се
инвестира во спортот, колку се одржува хигиената и сл.
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Како најгорливи проблеми кои го посочуваат жителите на
Карпош остануваат аерозагадувањето и паркирањето.
Ова се главно сознанијата до кои може да се дојде по ноемвриското истражување на јавното мислење за довербата и задоволството од локалната власт на Општина Карпош направено од агенцијата „Рејтинг“ на примерок од
1.000 испитаници, стратификуван примерок за репрезентативен опфат по населени места во општина Карпош со
истражувачка техника „лице в лице“.

{ истражување }

Како општински активности кои најмногу ги поздравија
граѓаните на Карпош,се: новиот детски парк во Криви дол,
на што со години чекаа постарите, но и новите жители на
оваа населба, што говори со 65% искажано задоволство и
само 13% незадоволство. Позитивна и висока оценка добија и инклузивното детко игралиште во Влае 2, воведувањето на картичката за попусти и бенефиции „Мој Карпош
-моја картичка“, сензорните соби за деца со попреченост
во училиштата „Вера Циривири Трена“ во Карпош 3 и „Димо
Хаџи Димов“ во Влае 2.
Сепак „топ“ три проекти кои граѓаните ги поздравија со
врвно задоволство се воведувањето на здрава храна во
градинските - 81%, иницијативата за спас и обнова на спортската сала „Партизан“ со 80% и воведување „зона 30“ и
лежечки полицајци пред основните училишта со 79% задоволство. За високото третото место во „топ – три“ проектите на Карпош со еднакво процент од 79% задоволство „се бори“ ограничената употреба на мобилни телефони во текот на наставата во основните училишта.

Она што ни е како општина посебно важно е колку граѓаните се задоволни од нашите услуги како Општина, односно како нивен сервис. И посебна сатисфакција е ако
се задоволни 64% од испитаниците, што не значи дека не
треба да работиме и тежнееме на уште поголем број на
задоволни граѓани од начинот на пружање на услуги и
брзината на решавање на нивните проблеми. Притоа жителите на Карпош одговориле дека се многу задоволни
со тоа како контактираат со одговорните лица 67%, но исто
сакаат да комуницираат по мејл и да се обраќаат и да им
се одговара на социјалните мрежи.
И на крајот, не е нескромно да се пофалиме дека граѓаните вистински си го сакаат својот општински весник
„КарпошИН“. Посебно откако е ребрендиран и збогатен
со содржини и начинот на кои се презентирани тие во
него. За тоа говори фактот што 22% повеќе од испитаните
граѓани, од сите возрасти, од 18 години до 65+, во споредба со претходната година, знаат дека имаат нов весник, а
дури на завидни 82% од нив им се допаѓа списанието.
Општина Карпош останува да биде посветена на своите
граѓани.

Но, граѓаните во истражувањето не ги сокрија ни своите
стравови и проблеми. Така,на врвот на листата на клучни
проблеми се најде проблемот со недостаток на паркинг
места, кој станува растечки во споредба со годината претходно, одржувањето на хигиената, урбанистичкото планирање како потенцијална закана, и, се разбира - аерозагадувањето, иако по преземените неколку мерки од
локалната власт, тоа им создава за 2% помалку главоболки од лани.
Од десет урбани заедници, дури во седум недостигот на
паркинг места и узурпираните тротоари и пешачки патеки за паркирање автомобили се на врвот на проблемите кои граѓаните сакаат да им ги реши локалната власт.
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{ 10-ка за Карпош }

10  КА ЗА КАРПОШ:
УЧИЛИШТАТА НА СЦЕНА!
Автор: Димитар Караташев
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{ 10-ка за Карпош }
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{ 10-ка за Карпош }

Учениците и наставниците можат и умеат многу повеќе
од секојдневната настава, тековните работи и навики.
Мултимедијалното шоу „10 – ка за Карпош“ е потврда дека
талентот и креативноста се белези на нашите основни
училишта.
Оваа година, во Драмскиот театар, во Карпош 2, се случи
вистински музички „земјотрес“. Учениците придружени
од нивните наставници не вратија назад во осумдесетите. На сцената се изведуваа перформанси на Мајкл Џексон, Пинк Флојд, Тина Тарнер, Фреди Меркјури, Квин... Со
одлична сценографија, музички точки и многу енергија,
учениците и наставниците направија ретро спектакл за
паметење.
Оваа година, во оригиналното музичко сценското натпреварување „10-ка за Карпош“, најдобри беа учесниците од
ООУ „Димо Хаџи Димов“, второто место му припадна на
„Владо Тасевски“, третото на „Лазо Трповски, четвртото
на „Петар Поп Арсов“, а петти беа учениците и наставниците од „Војдан Чернодрински“.
Главен покровител на овој настан е Советот на Општина
Карпош, а идеен творец и главен координатор на проектот е Рената Поповска, педагог ог ООУ „Лазо Трповски“.
Локалната самоуправа и во претстојниот период ќе го
стимулира и поддржува талентот на најмладите. Овие вонучилишни активности даваат јасна слика за потенцијалот
на децата, можност да се насочуваат и усовршуваат во
драмска игра (глума), музика, танц и слично. Слободно
можеме да кажеме дека „10 – ка за Карпош“ е наш препознатлив, coolтурен бренд!
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{ 10-ка за Карпош }
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{ хуманоста на дело }

ЕДИНСТВЕНАТА ПОПРЕЧЕНОСТ Е
 ЛОШИОТ СТАВ
Автор: Димитар Караташев

Во пресрет на Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември, локалната самоуправа организираше панел дискусија на која се зборуваше за поддршката која Општината им ја дава на овие
лица, унапредување на истата, и на системот за нивна заштита. Во таа пригода беше доделена еднократна финансиска поддршка на 133 лица со попреченост од Карпош.
Градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев, нагласи дека, за скоро време, ќе бидат отворени сензорни соби и во
училиштата „Лазо Трповски“
во Карпош 3 и во „Аврам
Писевски“ во населбата Бардовци. Во ова училиште ќе
биде направено и посебен
тоалет за ученици со попреченост. На дискусијата се
разговараше и за персоналните образовни асистенти,
потребата од дневен центар
за лица со попреченост и
други прашања од оваа
област.
Дефектологот од ООУ „Вера
Циривири Трена“ и „ Лазо
Трповски“ Андријана Тодоровска, нагласи дека отворањето на сензорните соби
придонесува за уривање на
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бариерите меѓу сите ученици, бидејќи тоа се простории каде што сите деца
другаруваат, а со тоа се олеснува и следењето на наставата за учениците со попреченост. Даниела Стојановска Џинговска, жителка
со попреченост од Карпош,
вработена во Фондот за
здравствено осигурување
на Македонија, во контекст
на потребата од целосното
ангажирање на овие лица
во заедницата, праша за нивниот ангажман во администрацијата на Општина Карпош, како и отворање на
кафуле по принципот на
„Umbrella“. Првиот човек на
Општината Стефан Богоев
одговори дека лица со попреченост работат и во
Општина Карпош и на директен начин придонесу-

ваат во развивање на локалната самоуправа. Во кафулето „Ревија“, минатата година беше објавен оглас за
вработување на лица со
Даунов синдром, а Општината го повикува приватниот сектор на нејзината територија да ја следи оваа
иницијатива. Богоев спомена дека постои можност, по
отворањето на новите простории за општинската администрација, една од постоечките бараки да се пренамени во дневен центар
за лицата со попреченост,
а за тоа секако ќе постои и
консултација со засегнатите лица и други институции.
Во оваа пригода Богоев
кажа и дека: Единствената
попреченост во животот е
лошиот став. Бевме сведо-

ци на случувањата во Визбегово, каде што заедницата има проблем да прифати
три дечиња, кои ќе бидат
сместени во мал групен
дом. Затоа повторно ќе нагласам и повторам: бариерите ги создаваме ние луѓето
и верувајте немаме никаква бариера. Бариерите се
во системот кој се трудиме
постојано да го унапредуваме и прилагодуваме, но
имаме уште многу работа.
Општина Карпош ќе продолжи да биде ваш партнер и
искрен поддржувач, истакна градоначалникот. Настанот заврши со музички перформанс на карпошовите
таленти, кои преку музика
и знаковен јазик испратија
порака за прифаќање на
различностите и градење
на инклузивна заедница.

{ хуманоста на дело }

КАРПОШ – ПРИМЕР
ЗА ИНКЛУЗИВНА
ЗАЕДНИЦА
Изминатиот период се одржа конференција на тема
„Споделување на добри инклузивни практики и презентација на Модел на инклузивна општина“, во организација на Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“. Инклузијата да биде начин на
размислување, а не само вредност во рамки на нашите
проектни активности, беше еден од главните заклучоци
на завршната конференција Локалната самоуправа во соработка со „Чекор по чекор“ и организацијата „Сината
птица“ која неодамна ја отвори и сензорната соба за ученици со попреченост во ООУ „Вера Циривири – Трена“, во
Карпош 2. Вакви простории за ученици со попреченост
веќе има во „Јан Амос Коменски“, и „Димо Хаџи Димов“, а
се работи на сензорни соби и во „Лазо Трповски“ и „Аврам
Писевски“.

ФИНАНСИСКА
ПОМОШ ЗА
ЛИЦАТА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ
По повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост – 3 ти декември, Општина Карпош со одлука на Советот на локалната самоуправа додели околу 500.000
денари еднократна финансиска помош за своите сограѓани кои спаѓаат во оваа категорија на лица.
Освен за тоа Советот одобри и 100.000 денари финансиски средства за набавка на еколошки и дидактички материјали и играчки за децата од предучилишните установи, додека на Пливачкиот клуб „АКВА ПРО АКАДЕМИЈА Мартин Стефановски“ за организација на новогодишен
пливачки натпревар „Аква Про- Дедо Мраз“ одобрена е
поддршка од 100.000 денари.
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ЕКО – АКЦИЈА
КАЗНА
ЗА ЧИСТ КАРПОШ
ЗА ЗАГАДУВАЧ
КОЈ ФРЛИ
ОТПАДНИ ВОДИ
ВО БАРДОВЦИ

Администрацијата на Општина Карпош реализираше
викенд еко акција на повеќе локации, во соработка со
службениците од други државни институции. Главниот
пункт беше пред С.Ц. „Борис Трајковски“, а оттаму,
присутните беа распределени во повеќе групи. Најчесто се собираше џебниот отпад, а можеше да се забележи
и несовесно одлагање на кабаст отпад (мебел, покуќнина) околу поголемите контејнери. Општина Карпош ги
повикува сите граѓани на совесно одлагање на комуналниот, џебниот, кабастиот, електричниот и електронскиот
отпад.

Педесет евра во денарска противвредност е казнето физичко лице, за сторен прекршок – испуштање на отпадни води на јавна површина во населбата Бардовци. Инспекциските служби на Општината го санкционираа ова
лице кое беше забележано како фрла отпадни води од
ревозно средство, со што директно придонесува за загадување на животната средина.
Општина Карпош ги интензивираше своите инспекциски
контроли, и континуирано се врши надзор кај затворените депонии во населеното место Злокуќани (кај фудбалското игралиште), во населбата Бардовци (по течението на реката Лепенец), долж реката Вардар и на други јавни површини кои во изминатиот период беа таргетирани како
покритични. Во оваа насока, Општината е во фаза на покренување на прекршочна постапка за сторителот, пред Комисијата за одлучување по прекршоци во Министерството за транспорт и врски.
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ИСЧИСТЕНА УШТЕ
ЕДНА ДИВА
ДЕПОНИЈА
ВО БАРДОВЦИ
Исчистена е уште една децениска, дива депонија во
Бардовци, долж течението на реката Лепенец. Подигнати се 550 кубни метри отпад, кој со години се таложеше
на оваа локација и придонесуваше кон зголемување на
аерозагадувањето. Тука се палеа и огнови на отворено
и се одлагал шут. Акцијата ја спроведе Општина Карпош
во соработка со ЈП „Комунална хигиена“ Скопје. Ќе се постават бариери за да се спречи создавање на нова депонија, а се интензивираат и инспекциските контроли на
овој потег.

КАРПОШ ДОБИ
НОВИ ЗИМЗЕЛЕНИ
САДНИЦИ

МАПИРАНИ
КРИТИЧНИТЕ
ТОЧКИ ЗА
ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ДЕПОНИИ
Надлежните служби во Карпош мапираа 13 локации на
територија на Општината каде што има создадено отпад на јавни површини. Преку стратешки пристап и нивно мапирање, локалната самоуправа презема мерка за
чистење на овие т.н. диви депонии. Општина Карпош
почна со чистење на критичните локации,така што изминатиот период се исчисти депонијата во Злокуќани,
кај фудбалското игралиште, а се подигнаа депониите кај
„Газела“ (спроти Карпош 4) и во близина С.Ц. „Борис
Трајковски“.

Поттикнати од активностите на Општина Карпош, која
континуирано го надоместува изгубеното зеленило на
своја територија, Меѓународната асоцијација „Lions District 132 Македонија“, засади 15 зимзелени дрвја, на ул.
„Новопроектирана“, во близина на болницата „Жан Митрев“.
Исто така, во тек е набавка на две цистерни за миење на
улици, со што значително ќе се подигне нивото на хигиена во населбите.
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НАНО ЗАШТИТА
ОД ПМ10
ЧЕСТИЧКИ
ВО ГРАДИНКАТА
„ОРЦЕ НИКОЛОВ“
ПРОЕКТ „ЗДРАВО
МОЕ ДЕТСКО
ПРАВО“
ООУ ВЛАДО
ТАСЕВСКИ
Во чест на 20 ноември - Светскиот ден на детето и детските права, како и триесет годишнината од Конвенцијата за права на децата, ООУ Владо Тасевски направи Отворен ден на училиштето, наречен „Здраво мое
детско право“.
Проектот подразбира активно покажување на активизам
на учениците, родителите и наставниците, отворени училници и прослава на овој исклучително важен ден за просветните работници и ним најважните... децата.
Во присуство на голем број родители, локалната самоуправа, невладин сектор-МОФ и МЦГО, преставници од
Бирото за развој на образованието, беше отворена надворешната училница, наречена “Наше место“.
Истата беше направена во два неработни дена, со волонтирање и активизам на учениците, наставниците и родителите од „Владо Тасевски“, на која тие покажаа силно изразено чувство за промена на амбиентот во училишниот
двор, а учениците научија дека промените кои ги посакуваат можатат и сами да ги направат со силен младински
активизам. Координатори на проектот се Мирјана Андреска-одделенски наставник и Симона Петковска Илиеска
- наставник по Граѓанско образование и етика.
Учениците и наставниците од „Владо Тасевски“ не застануваат тука, и веќе од пролет продолжуваат со довршување
на нивната втора локација во училишниот двор, наменета
за најмалите ученици од одделенска настава.
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Во градинката „Орце Николов“, во Карпош 3 поставен е
Nanox филтер, во занималните каде се згрижуваат деца
од осум месеци до три години.
Овој филтер кој преставува густа мрежа од нано влакна
овозможува висока пропустливост на воздухот и врши
задржување на штетните ПМ10 честички, како и на алергени, прашина, смог, бактерии, кои преставуваат закана за
здравјето на луѓето, а посоебно на децата, новороденчињата, бремените жени и постарите лица, како и лицата со
респираторни и други хронични заболувања. Придобивките од Nanox филтерот освен споменатите се и заштита од
смог, прашина, полен, микро организми, дожд, UV зраци
и инсекти.
Нано филтерот е поставен во четири занимални, со што се
опфаќа јасли делот во кој престојуваат околу 100 деца.
Оваа заштита за најмладите претставува донација од фирмата Nanox, а ваквата донација e нејзин придонес во градењето на уште поквалитетно и побезбедно предучилишно образование во Карпош.

{ вести }

УЧЕНИЦИТЕ –
ДЕТЕКТИВИ НА
ПАТОТ
Критичните точки на патот од училиштето до домот, беа
мапирани од ученици од десетте основни училишта во
Карпош, во рамки на проектот „Детективи на патот“ –
Зелени стапалчиња. Учениците – учесници во проектот
имаа средба со градоначалникот Стефан Богоев и пред
него ги презентираа главните препреки, критични безбедносни точки во сообраќајот на патот од нивниот дом
до училиштето.
Врз основа на ланскиот извештај од проектот, е унапредена безбедноста пред сите основни училишта и Општината постапила по нивните насоки. Поставени се „лежечки полицајци“ пред училиштата: „Јан Амос Коменски“,
„Димо Хаџи Димов“, „Вера Циривири Трена“ и „Братство“,
а во тек е и поставување на вакви платформи и пред
„Војдан Чернодрински“ и „Христијан Тодоровски Карпош“.
Исто така, минатата година учениците предложија „Прашка“ да биде еднонасочна и овој предлог веќе е реализиран, откако општинските служби, Градот Скопје и СВР
Скопје утврдија дека е возможно такво сообраќајно решение.
Од оваа учебна година, пред сите училишта има и задолжени лица за регулација на сообраќајот, со цел да се
овозможи полесен пристап на младите до образовната
установа.
Учениците споделија нови препораки и сугестии за надминување на проблемите, за обележување на пешачките премини, ослободување на тротоарите од возила, поголемо користење на велосипеди и електрични тротинети, засадување на ново зеленило, уредување на училишните дворови, нови детски игралишта и слично. Извештајот од овој проект беше презентиран и на Самитот
за заштита на климатски промени на Обединети нации,
којшто оваа година, од 2 до 13 декември, се одржи во
Мадрид, Шпанија. Општина Карпош е единствената локална самоуправа од Македонија, која беше застапена со
презентација на проект на овој самит.
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СТИПЕНДИРАНИ
НАЈТАЛЕНТИРАНИ
УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ
Во дворот на ООУ “Владо Тасевски“ во еко-училницата,
официјално им беа доделени решенијата за стипендии
за најталентираните ученици-спортисти од општинските основни училишта од Карпош за 2019/2020 година.
Вкупно 14 талентирани млади спортисти од осмо и деветто одделение кои имаат постигнато извонредни резултати на репрезентативно или индивидуално ниво во
одбојка, бадминтон, кошарка, пливање, фудбал, атлетика,
тенис и борење, ќе бидат стипендисти на Општина Карпош.
Во следните осум месеци, од 2.000 и 3.000 денари месечно, со паричен надоместок ќе бидат стипендирани:
Фани Поповски за постигнувањето во одбојка, Карло Димовски, Марио Џон и Филип Дочински во кошарка, Снежана Тунеска во атлетика, Никола Шашков и Петар
Цоњконски во бадминтон, Калина Стојановска, Павле Стојчевски и Јана Милковска во пливање, Леона и Теона Топаловски во борење, Борјан Ѓуковиќ во тенис, како и
Андреј Данчевски-Данстак во фудбал.
Честитајќи им го постигнатиот успех на овогодинешните
добитници, градоначалникот Стефан Богоев, порача дека
локалната самоуправа и понатаму ќе инвестира во младите и во нивното образование, потенцирајќи дека во ова
училиште неодамна беше санирана училишната спортска
сала, сé со цел овие и сите други ученици да спортуваат
во подобри услови, а Општината и во иднина ќе инвестира во младите од секој аспект на подобрување на нивните перформанси.
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ОД ООУ„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ СТАРТУВА
„ПОЧУВСТВУВАЈ ЕМПАТИЈА,
СОЗДАДИ СВЕСНОСТ“

Во Петар Поп Арсов започна новиот проект на Еразмус
+ „Feel empathy, create awareness“ – „Почувствувај емпатија, создади свесност“. Ученици и наставници од
Македонија, Франција, Унгарија, Полска и Турција, ќе
имаат можност да учат за емпатијата и да ја подигнат
јавната свест токму по ова прашање. Емпатијата, всушност
претставува способност и подготвеност да сочувствуваш
со другиот, поточно таа претставува чувствена размена.
По повод остварувањето на овој знаечаен проект, во училиштето во Карпош 4 се обрати и градоначалникот на
Општина Карпош Стефан Богоев, кој им посака успешна
соработка на учениците и споделување на искуства, како
и стекнување на нови знаења. Во тој контекст, Богоев го
посочи примерот со катастрофалниот земјотрес кој се случи во Драч, соседна Албанија.
- Верувам дека Карпош, Скопје, Македонија, а и многу други
држави сочувствуваат со болката на нашиот сосед, бидејќи загинаа многу граѓани, а уште поголем број беа повре-

дени и останаа без своите домови. Соочувствуваме и пружаме поддршка, затоа што секој се нашол, или може да се
најде во таква ситуација. Тоа е и суштината на животот, а
и она овој проект, да се биде емпатичен, да се подаде
рака и да се ставиш во положбата во која се наоѓа другиот, токму во оние моменти во кои им треба помош.
На овој настан се обрати и директорката на ООУ „Петар
Поп Арсов“, Татјана Савеска, кој нагласи дека овој проект
ќе овозможи вмрежување на различни култури, навики
и искуства. Веќе се организираат и работилници со стручни лица, преку кои децата ќе изучуваат за емпатијата како
важна човечка карактеристика. На тој начин, учениците и
наставниците ќе се стекнат до нови знаења и вештини,
кои ќе можат да ги користат во својата средина на живеење. Меѓу другото , учесниците во овој проект, беа во
посета на кафулето „ Umbrella “и со делење на бели рози
го одбележаа Меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември.
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ЕСЕНСКИ ПРВАЦИ

Со освоени вкупно 12 бодови и вкупна сет разлика од 12:0,
одбојкарките од „Војдан Чернодрински“ убедливо победија во првиот (есенски) дел, од училишните спортски
лиги. На второто место се пласираа основките од „Димо
Хаџи Димов“ со 9 бодови (9:5 сет разлика), додека на „бронзеното“ трето место се учениците од „Петар Поп Арсов“.
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Ракометарите на „Петар Поп Арсов“ се есенски ракометни шампиони освојувајќи вкупно 14 бодови (119:83 вкупна
гол разлика), во првиот дел од натпреварувањето на
училишните ракометни лиги. На второто и третото место
со ист број бодови се пласираат основците од „Владо
Тасевски“ и „Христијан Тодоровски- Карпош“, освојувајќи
по 13 бодови.

{ млади и спорт }

ВО УЧИЛИШНИТЕ ЛИГИ

Основците од „Владо Тасевски“ се кошаркарски есенски
шампиони во училишните спортски лиги. Освојувајќи 14
бодови (264:144 кош разлика), тие финишираа со мала предност пред основците од „Петар Поп Арсов“ кои освоија 13
бодови (308-178 кош разлика), и пред кошаркарите од „Јан
Амос Коменски“, кои се третопласирани со 12 бодови (211157 кош разлика).

Фудбалерите од „Петар Поп Арсов“ се есенски шампиони во училишните спортски лиги. Основците од ова училиште освоија 19 бодови (со вкупна гол разлика од 25:8),
пред второпласираните ученици од „Војдан Чернодрински“ кои освоија 17 бодови (24:11). На третото место на
есенската табела се фудбалерите од „Лазо Трповски“ со
освоени 13 бодови (11:9 вкупна гол разлика).
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@the_ﬂower

@milos_vukasinovic

@ivica_komso

#Празнична
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{ креатива }

@ivana_gj

@ba_s

Атмосфера

Славица Новеска
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{ гастронаути }

ПЕКАРА „ЖАКЛИНА“
- СПОЈ МЕЃУ ТРАДИЦИЈАТА
И МОДЕРНОТО
Автор: Благојче Атанасоски
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{ гастронаути }

Во „срцето“ на Т.Ц Лептокарија, односно на „главната“ средишна улица, се наоѓа пекарата „ Жаклина “. Повеќе од
две и пол децении сопружниците Ристо и Маре Ристовски
го водат овој мал семеен, пекарски бизнис. Во пекарата,
која е сместена веднаш до добропознатата пицерија
„Енрико“, можете да ги вкусите одличните буреци со месо,
сирење и пица-бурек, но и да пробате од уште поубавите
вртени пити со праз, зелка и спанаќ-сирење, доколку секако сте љубител на вртената пита.
- Всушност, целиот живот сум поврзан со населбата Карпош 3, и со трговскиот центар „Лептокарија“. Тука живеам
во непосредна близина, тука го имам и својот фамилијарен бизнис, кој го водиме со мојата сопруга. Се разбира,
како и во секоја работа, така и во нашата си има свои
специфичности, еден вид на тековни проблеми, но и многу
бенефиции. Секако, како и во секој пекарски бизнис, треба да станете изутрина, и да ги подготвите печивата, и
потоа да ги продадете. Денеска, во овие модерни времиња што би се рекло, граѓаните сакаат и вкусен продукт,
но и убаво спакуван. Но, на крајот од денот, ние сме тука,
за да ги задоволиме нивните вкусови, бидејќи ние им
продаваме прехранбен продукт, за кој тие од свој џеб си
го плаќаат, ни раскажува за тоа како се менаџира успешно
еден семеен пекарски бизнис, сопственикот Ристо.
Во „Жаклина“, освен стандардните буреци, пити, ѓевреци,
можете да си купите и врапови (бурита), кои се особено
популарни кај младите, приготвени со кулен, шунка и
кашкавал или пак со пилешко во кари. Пекарата нуди и
затворени пици, благи крофни, но и мекици.
- Се трудиме максимално да бидеме и иновативни, бидејќи,
денеска конкуренцијата во овој бизнис е навистина голема. Имаме голем број на постојани, што би се рекло
„наши“ муштерии, кои со годините го препознале нашиот
квалитет, и својата доверба, кога станува збор за појадокот, ни ја даваат нам. Се разбира освен стандардните наши
купувачи, имаме и од т.н наминувачи кои транзитираат
низ Лептокарија, бидејќи како што знаеме овој трговски
центар е можеби, најголемото свртилиште во нашата
општина Карпош. Наша задача е да бидат задоволни нашите потрошувачи, особено што сме дел од еден бизнис
меѓу народот познат како бизнис со „бурек и бели печива“,
ни потенцираше сопственичката Маре.
Пекарата исто така нуди и достава на поголема количина
на мекици, кои по посебен рецепт ги произведуваат сопружниците Ристовски .
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{ бизнис катче }

РОДЕНДЕНСКА “ЏУНГЛА“
ВО СРЦЕТО НА КАРПОШ
Автор: Мила Гавриловска
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{ бизнис катче }

Секој детски роденден е весел, но можеби највесели се
родендените во игротеката „Џунгла кидс“, која се наоѓа
во населбата Тафталиџе 1. Оваа детска приказна која се
раскажува од 2013 година, содржи интересни и иновативни програми и активности. Затоа, да се пронајдат термини
за славење роденден е навистина многу тешко. Разговаравме со сопственикот на игротеката, Драган Дрекаловиќ, позитивниот дух кој го има овој млад човек, и обидот
успехот за овој, налик мал бизнис, да прерасне во голем.
- Децата ги радуваме речиси седум години со нашиот широк спектар на детски реквизити, интересна и возбудлива програма, којае вклучена во секој роденденски пакет.
Задоволни сме од досегашната работа, но секогаш може
подобро – ентузијастички одговори Драган.
И навистина е така, почнувајќи од многу малку, оваа урбана игротека го достигна врвот со богатата понуда која
може да се забележи. Детските воодушевувања, на крај,
прераснуваат во огромна и неизбежна насмевка.
-Така е, започнавме со малку, но како што може да се забележи, сега имаме богата понуда. За секој детски роденден, во самиот пакет, вклучена е програма со аниматори,
како влечење со јаже, скокање со вреќа, караоке, како и игри
за помали деца. Исто така овој пакет содржи и цртање на
лице, маскоти и многу други активности. Искрено ме радуваат веселите детски насмевки и нивната среќа, можеби
затоа се одлучив токму за овој бизнис.

Игротеката „Џунгла кидс“ располага со простор од 500-ни
метри квадратни, внатрешен дел од 350 и надворешен
дел (тераса) 150 метри квадратни. Капацитетот на игротеката е 70+ возрасни во внатрешниот дел, а пак надворешниот дел нуди 40+ седишта, додека за децата капацитетот е 50+. Детските реквизити кои се поставени, се по
светските стандарди и целосно безбедни.
Оваа детска приказна е поделена на два дела, односно,
првиот нуди zip line или јаже, трамболина, лавиринт, toddler area или дел за помали деца до три години, како и мал
простор за караоке со мини диско осветлување. Вториот
дел е за поголеми деца, односно истиот содржи голем и
мал фудбал, како и голем кош со повеќе баскети. Овој дел
често се користи и за голем број активности за кои е потребно повеќе простор.
- Што се однесува до роденденските понуди за храна и
пијалоци, секој од корисниците може да си донесе храна
по желба, бидејќи ние не нудиме храна. Роденденскиот
пакет, освен изнајмување на просторот, вклучува само
пијалок за возрасните и грицки за најмалите – рече
Дрекаловиќ.
Иако новогодишната еуфорија на големо е започната, па
за оваа година „Џунгла кидс“ нема слободен термин кадешто може да понуди предновогодишна забава, но сепак,
тоа не е пречка во слободните термини во текот на денот,
децата да уживаат и да ги користат сите поволности кои
ги нуди оваа игротека.
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{ здравје }

Клиничка Болница Аџибадем Систина

ЗАМОР ПРИ ДОЕЊЕ И
НЕНАПРЕДУВАЊЕ ВО
ТЕЖИНА – НАЈЧЕСТИТЕ
СИМПТОМИ ЗА СРЦЕВИ
АНОМАЛИИ КАЈ БЕБИЊАТА
Ведран Стојановиќ,
Педијатар

Вродените срцеви аномалии се јавуваат кај околу 1% од сите новородени бебиња.
Д-р. Ведран Стојановиќ, педијатар на детската кардиохирургија при Клиничката болница „Аџибадем Систина“ вели дека не сите аномалии се со иста клиничка слика и тежина.
Некои од овие деца имаат
потреба од хируршка интервенција уште во првите
денови или недели од животот, додека кај други
интервенцијата може да се
одложи за 6 до 12 месеци,
појаснува д-р Стојановиќ.
Освен вродените мани на
срцето, во педијатриската
популација се јавува ревматската треска, миокардити, како и аритмии. Голем
дел од вродените срцеви
мани може да се детектираат уште во бременоста.
За тоа е потребно да се прават скрининзи за време на
бременоста и доколку постои сомнение матичниот
гинеколог треба да ја препрати трудницата на дополнителни испитувања фетална ехокардиографија.

Гестацискиот дијабетес дополнителен ризик за срцеви мани
кај плодот
Студиите покажале дека
вродените срцеви мани почесто се јавуваат кај мајки
кои се над 30 години кои
имаат дијабетес тип 1 или
2, имаат фамилијарна анамнеза за вродена срцева
мана или се бремени со
близнаци. Знаци кои може
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да бидат сигнал за вродена срцева мана кај новороденчиња и доенчиња се
замор при доење, забрзано дишење, потење на главата и ненапредување во
тежината. Освен овие симптоми, кај некои мани може
да се јави и помодрување
при плач или при мирување. Децата кај кои се јавуваат овие симптоми треба
да бидат прегледани од
својот матичен педијатар,
кој доколку смета дека постои индикација, треба да
ги упати на детски кардиолог за понатамошни иследувања. Срцевите аномалии се дијагностицираат
најчесто со трансторакален
ехографски преглед. Раната дијагноза е од исклучително значење и е многу
важна за добра прогноза
кај пациентот. Таа може да
биде од витално значење,
особено кај дуктус зависните срцеви мани кај кои мора
да се започне веднаш со
простагландинска терапија
за да се обезбеди проток
на крвта кој е од витално
значење.

Срцевите аномалии
најчесто се решаваат
со оперативен зафат

Д-р Стојановиќ потенцира
дека не се потребни инванзивни интервенции при
сите кардиолошки состојби
кај децата. Но, кај поголем
процент на вродени мани
на срцето се неопходни хируршки интервенции за решавање на проблемот. Во
тие случаи, доколку постои
итна индикација за интервенција – операцијата се
прави веднаш. Доколку интервенцијата не е итна, пациентот редовно се следи
во кардиолошка амбуланта
и се утврдува вистинскиот
момент за изведување на
елективна хируршка интервенција.
Итни кардиолошки состојби
кај децата може да бидат
нарушувања во ритамот на
работа на срцето, особено
суправентрикуларни тахикардии, кои може да бидат
чести во детската возраст.
Исто така, вели д-р Стојановиќ, и новороденчиња со
комплексни вродени срцеви аномалии често се пациенти кај кои е потребна
итна медицинска грижа и
кои во најкраток рок треба
да бидат транспортирани
во кардиохируршки центар
кој згрижува новороденчиња.

{ контакт }

Урбани заедници
Карпош 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Мирче Блажевски
02 | 30.68.754 и 078 | 48.69.29
m: karpos1@karpos.gov.mk
A: ул. Иван Аговски бр.2

Карпош 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Лидија Цацановска
02 | 30.71.246 и 078 | 48.69.55
m: karpos2@karpos.gov.mk
m: lidija.cacanovsa@karpos.gov.mk
A: ул. Бранислав Нишиќ бр.4

Карпош 3

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Весна Мирковска
078 | 48.60.59
m: karpos3@karpos.gov.mk
m: vesna.mirkovska@karpos.gov.mk
А: ул. Радика бр.9

Карпош 4

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Виолета Божиновска
072 | 26.80.52
m: karpos4@karpos.gov.mk
A: ул.Љубљанска бр.6

Тафталиџе 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Вера Пенова
072 | 20.96.85
m: taftalidze1@karpos.gov.mk
A: ул.Букурешка бр. 2

Тафталиџе 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: taftalidze2@karpos.gov.mk
Одговорно лице:
Горан Велковски
078 | 48.69.28
А: ул.Копенхагенска бр.5
(простории на ЗЕЛС – сутерен)

Влае 1

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Ненад Зафировски
072 | 26.80.53 и 02 | 30.93.174
m: vlae1@karpos.gov.mk
m: nenad.zaﬁrovski@karpos.gov.mk
A: ул. Фјодор Достоевски бр.2

Влае 2

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Витка Ацевска
070 | 72.50.82
Одговорно лице:
Жарко Јосифовски
072 | 26.80.56
m: vlae2@karpos.gov.mk
A: ул. Сливовска бр. 1

Нерези

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Сеад Мехмети
078 | 48.76.23
Одговорно лице:
Весна Антеска
078 | 48.69.22
m: nerezi@karpos.gov.mk
A: ул.Ванчо Мицков бр. 19

Владо Тасевски

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Елена Ѓурчилова
078 | 48.69.27
m: vladotasevski@karpos.gov.mk
A: ул. Алжирска б.б.

Кузман Јосифовски Питу
Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Велика Стојановска
078 | 48.69.53
Одговорно лице:
Наташа Геровска
077 | 57.06.87
m: kjpitu@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Пецо Божиновски Кочо

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Мирјана Милошевска
070 | 33.82.74
Одговорно лице:
Данче Стевиќ
078 | 22.62.96
m: pecobozinovski@karpos.gov.mk
A: ул. Стрезово бр. 7

Злокуќани

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Гаши Садри
078 | 48.69.23
Одговорно лице:
Васко Крстевски
077 | 80.76.16
m: zlokukjani@karpos.gov.mk
A: ул. Скупи бб.

Бардовци

Самостоен референт во областа
на месната самоуправа
Одговорно лице:
Маја Петковска
078 | 48.69.19
m: bardovci@karpos.gov.mk
A: с.Бардовци

Одделение за месна
самоуправа

Раководител:
Миле Стевков
070 | 23.57.90 и 02 | 30.79.559
m: mile.stevkov@karpos.gov.mk

Кабинет:
Претседател
на Советот на
Општина
Карпош:
Секретар
на Општина
Карпош:

02 | 30.55.901
02 | 30.55.902
02 | 30.55.913

02 | 30.55.918

Сектор за
правниработи:

02 | 30.55.900

Сектор за
дејности од
јавен интерес:

02 | 30.55.939

Сектор за
односи со
јавност:

02 | 30.55.920

Сектор за
развој на
општината:

02 | 30.68.151

Сектор
инспекторат:

02 | 30.55.931

Сектор за
финансиски
прашања:

02 | 30.55.923

Архива:

02 | 30.55.954

Сектор за
урбанизам:

02 | 30.55.900

Сектор за
уредување
на градежно
земјиште и
комунални
работи:

072 | 21.43.54

Сектор за
екологија и
енергетска
ефикасност:

02 | 3076 035

Одделение за
утврдување и
наплата на
даноци, такси
и други
надоместоци:

02 | 3055 942

Одделение за
заштита и
спасување на
граѓаните и
материјалните
добра:

02 | 3067 055

gradonacalnik@karpos.gov.mk
sekretar@karpos.gov.mk
kontakt@karpos.gov.mk

www.karpos.gov.mk
Поважни телефони

Дежурни аптеки

Полиција
192
Противпожарна
193
бригада
Брза помош
194
Управување со
195
кризи
АМСМ - помош
196
на патишта
АМСМ - информативен
155 55
центар
Авто помош
9159
на пат (24 ч.)
Царина
197
Матична служба
3117
037
- ГУВР
Сала за венчање
3118 250

Зегин
(МНТ-подрум)
Реплек
- аптека бр.4

ПТТ услуги
Будење
180
Точно време
185
Информации
988
Воена полиција
3227 700
Пазарен
975
инспекторат
Водовод и
канализација
3073 010
- дежурна служба
Комунална
хигиена
3224 961
- дежурен
диспечер
Оџаци
- оџачарски
2440 293
услуги
Сообраќај
Меѓуградска
автобуска
станица
Македонија
сообраќај
Железничка
станица
Аеродром
Скопје

2466 313
2402 388
3234 255
3148 333

3117 614
3130 170

Здравствени објекти
Клиничка болница
Градска општа
болница
Болница
8 Септември
Детска болница
- Козле
Неуромедика
Клиника
“Мајчин дом”
Стоматолошки
клинички центар
Гинеколошко
- акушерска
клиника
Гинекологија
и акушерство
- Чаир
Аџибадем
Систина
Клиника
Жан Митрев

3147 147
3235 000
3087 400
3085 761
3130 000
3147 004
3299 000
3147 147
2611 033
3099 500
3091 500

Дежурни поликлиники
Букурешт
Идадија
Ѓорче Петров
Јане Сандански
Чаир
Драчево
Шуто Оризари
Ченто
Бит-Пазар
Неуромедика

3064 088
3113 033
2031 022
2463 277
2795 112
2611 506
2651 696
2522 351
3134 534
3133 313

Среќни Новогодишни и Божиќни празници!
Фото: Кире Гелевски

e-mail
kontakt@karpos.gov.mk

Facebook
Општина Карпош

Twitter
@OpstinaKarpos

Instagram
@opstinakarpos

